
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ 

сорок друга  сесія VІ скликання 
від  18.06.2015 р. №1892 
 
Про затвердження Положення про порядок  
справляння збору за місця для паркування  
транспортних засобів на майданчиках для 
платного паркування в м. Коростені та  
встановлення ставки збору на 2016 рік 
 

Відповідно до ст. ст. 7, 10, 12, 2681 Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями від 28.12.2014 р. №71-
VIII, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити оновлене Положення про порядок справляння збору за місця 
для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування  
в м. Коростень (додаток). 

2. Встановити на 2016 рік ставку збору за місця для паркування 
транспортних засобів за 1 м² площі земельної ділянки, відведеної для 
організації та провадження паркування транспортних засобів за кожний день 
провадження такої діяльності у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної 
плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.  
  3. П. 2 рішення Коростенської міської ради 4 сесії VI скликання від 
27.01.2011 року № 85 «Про затвердження розміру збору за місця для 
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в м. 
Коростені», рішення Коростенської міської ради 33 сесії VІ скликання  від 
05.06.2014 року № 1487 «Про затвердження розміру збору за місця для 
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в 
місті Коростені на 2015 рік» визнати таким, що втратило чинність. 
 4. Рішення ввести в дію з 01.01.2016 року. 

 
Міський голова                                                                                  В.Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                                  В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                 О.Ясинецький 
Начальник управління економіки                                                       О.Жилін 
Начальник фінансового управління                                                                 Л.Щербанюк 
Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                    Н.Лискова 
Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська 

 



Додаток до рішення 42 сесії  
Коростенської міської ради 

VI  скликання  
від 18.06.15р. №1892 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування в м. Коростені 
 1. Положення розроблено відповідно до ст. ст. 7, 10, 12, 49, 2681  
Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території 
міста Коростеня. 
 2. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 
представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради 
організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 
відведених автостоянках. 
 3.   Об'єкт і база оподаткування збором  
 3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 
міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних 
засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або 
інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, 
їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком 
площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування 
транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
 3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.  
 4. Ставка збору  
 Ставка збору встановлюється міською радою відповідно до п. п. 3, 4 ст. 
12, п. 3 ст. 2681  Податкового Кодексу України.  
 5. Порядок обчислення збору 
 5.1. При розрахунку суму збору (∑збору) використовуються показники: 

 Q (днів), кількість робочих днів на місяць встановлених міською 
радою для кожного майданчика де проводиться платне паркування 
транспортних засобів; 

 S (м²), загальна площа земельної ділянки, яка відведена для 
організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів, за виключенням площі під місцями виділених 
для паркування транспортних засобів загального призначення, якими 
керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, 
що їх перевозять; 

  Minзп (грн.), розмір мінімальної заробітної плати, встановлений 
законом на 1 січня податкового року;  



 Кзбору (%), відсоток збору встановлений міської радою на 
наступний податковий рік.  

 5.2. Сума місячного збору розраховується за формулою:  
∑збору = S х Q х (Minзпх Кзбору)  

 6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 
кварталу.  
 7. Строк та порядок сплати збору 

7.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 
обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 
сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування. 

7.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 
земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний 
зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за 
місцезнаходженням земельної ділянки. 
 8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 
збору   

Податкова декларація про справляння даного збору подається за базовий 
звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу протягом 40 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 
(податкового) кварталу. Якщо останній день строку подання податкової 
декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку 
вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або 
святковим днем.  
 9. Податкова пільга та порядок її застосування  
 Не справляється збір за місця для паркування транспортних засобів 
загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів 
спеціального призначення, що їх перевозять, за умови, що ці місця 
облаштовано згідно з вимогами п. 22 Правил паркування транспортних засобів, 
які затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 03.12.09 №1342. 

 
 

 
Секретар міської ради                                                               В. Ходаківський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


